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De ecosportieve
sportclub
Woensdag 1 april 2015
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
Een sportclub die in de dagelijkse praktijk milieubewust werkt, verkleint niet alleen haar ecologische voetafdruk,
maar draagt ook bij aan meer duurzaamheid en verzekert sporten in een gezonde omgeving, zowel binnen
als buiten, ook voor toekomstige generaties. Zo’n club wordt ook aantrekkelijk voor nieuwe jonge leden.
Een dergelijke club is een ecosportieve sportclub. Naast de uitdagingen van klimaatverandering, schaarse
grondstoffen, de steeds verder afnemende groene ruimte, zijn er ook trends in de sport zelf die uitdagingen
vormen. Denk maar aan de toenemende individualisering in de sport, anders-georganiseerde en lichtere
vormen van sport & bewegen en een ander gebruik van accommodaties en voorzieningen. Al deze factoren
veranderen het speelveld én de spelregels voor de sportclub. Deze vorming helpt je duurzaamheid en sporten
te integreren en je club ecosportief te maken.
Wat leer je in deze vorming: Je leert wat ecosportiviteit in de praktijk van je club betekent. Je leert te
identificeren welke grootste milieu-impacten specifiek voor jouw club en sporttak aangepakt kunnen worden.
Je leert hoe je dat het beste kan doen, zodat de milieu-impacten worden verminderd én je de leden meekrijgt in
het ecosportieve parkoers.
De aanpak: Dit is een doe-vorming. Je werkt in groepjes en doorloopt samen met collega’s de belangrijke
stappen en werkt concrete acties uit voor jouw club.

Wanneer?
Woensdag 1 april 2015 van 19 tot 22 uur

Waar?
Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen

Voor wie?
Voor elk type sportclub, klein of groot, individuele of teamsport, topsport, amateursport of recreatieve sport

Lesgever?
Lesgever Dynamo Project

Kostprijs?
12,50 euro bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie
30 euro bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie
20 euro sportfunctionarissen

Informatie en inschrijvingen?
Online inschrijven tot één week voor het begin van de vorming.
Dynamo Project, T 09 243 12 94, www.dynamoproject.be
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